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ACÓRDÃO Nº:466/2009
PROCESSO Nº: 2007/7180/500056          
REEXAME NECESSÁRIO: 2538
REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: MEIRE CRISTINA DE FREITAS VARGAS E FAUSTO 

EMENTA: ICMS. Exigência Fiscal Embasada em Levantamento do Movimento 
Financeiro. Não Consideração de Fornecedores em Aberto - Não há que prevalecer 
o auto de infração que não considera os valores relativos a fornecedores em aberto 
existentes, quando da auditoria fiscal. 

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, confirmar a decisão de primeira instância, 
julgar improcedente o auto de infração nº 2007/003677 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 3.531,78 (três mil, quinhentos e trinta e um 
reais e setenta e oito centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral 
pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros 
Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel, Raimundo Nonato Carneiro e 
João Gabriel Spicker. Presidiu a sessão de julgamento do dia 26 de junho de 2009, 
o conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: Juscelino Carvalho de Brito

VOTO: A empresa, acima citada, foi autuada a recolher ICMS na importância de 
R$3.531,78 (três mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), 
referente a omissão de registro de saída de mercadorias tributadas, conforme 
constatado através do levantamento do movimento financeiro, relativo ao período de 
01.01 à 31.03.2007.

Termo de revelia foi juntado aos autos, face a não apresentação de 
impugnação e o não pagamento do crédito tributário reclamado, fls. 50 dos autos. 

O contribuinte apresenta impugnação, em 26/07/2007.

Via despacho, a Julgadora de Primeira Instância converte o processo em
diligência para que o autor do procedimento, ou substituto, junte cópia do 
comprovante do saldo de caixa inicial, analise a documentação do contribuinte e 
faça alterações caso necessárias. A autora do procedimento refazendo o 
levantamento não constatou nenhum crédito tributário a ser recolhido ao Erário 
Estadual. 

Novo despacho da Julgadora de Primeira Instância converte novamente o 
processo em diligência, para que a autora do procedimento faça a juntada do 
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comprovante do saldo de caixa inicial, como solicitado no despacho anterior. 
Diligência não cumprida.

Sentença foi lavrada, diz que foi lavrado termo de revelia e que a autuada 
apresentou impugnação intempestivamente. Entretanto, os documentos juntados 
aos autos podem alterar a reclamação tributária. A exigência fiscal decorre da 
constatação que a autuada efetuou saída de mercadoria sem a emissão de nota 
fiscal e, consequentemente, sem o registro no livro de saídas de mercadorias. 
Analisando melhor os autos, verifica-se que a autuante não buscou os valores 
referentes aos fornecedores em aberto, fato contestado pela autuada, que trouxe 
cópia das notas fiscais e duplicatas relativas ao período fiscalizado. Novo 
levantamento foi elaborado pela autuante e não foi constatado nenhum crédito 
tributário a ser recolhido ao Erário. Diante do exposto, descaracterizada ficou a 
infração, julgou improcedente o auto de infração e absolveu a autuada da imputação 
que lhe faz a peça básica.  

A Representação Fazendária, em reexame necessário, recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância, para julgar improcedente o auto de 
infração.

O contribuinte, em razões ao reexame necessário, se declara satisfeito com a 
sentença de primeira instância.

Despacho nº 191/2009, diz que considerando que a Representação 
Fazendária manifestou-se com relação ao reexame necessário e que o contribuinte 
foi notificado da sentença e do parecer da REFAZ, e que face o valor absolvido ser 
superior ao valor de alçada, distribua-se o processo para julgamento no COCRE.

Via despacho, a Julgadora de Primeira Instancia converteu o processo em 
diligência, para que a autora do procedimento juntasse comprovante do caixa inicial 
e manifestasse sobre a documentação juntada pelo contribuinte. Esta, ao analisar a 
documentação, em especial fornecedores em aberto, constatou, através de novo 
levantamento do movimento financeiro, a inexistência de crédito tributário a ser 
recolhido ao Erário.

Com essas considerações, a Julgadora de Primeira Instância julgou 
improcedente o auto de infração, no que entendo que assim deve ser julgado neste 
colendo Colegiado de Julgamento, pois a sentença foi laborada com acerto e 
retidão.

De todo exposto, no mérito, em reexame necessário, confirmo a decisão de 
primeira instância, julgo improcedente o auto de infração nº 2007/003677 e absolvo 
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o sujeito passivo da imputação que lhe faz no valor de R$ 3.531,78 (três mil, 
quinhentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos).

É o voto. 

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, 
aos 11 dias do mês de agosto de 2009.

Presidente

Cons. Autor do Voto

Representante Fazendário


